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Perrot MVR AC 
 

Manuál pro obsluhu a údržbu 
   elektromagnetických ventilů 

  
 

MVR AC-1“ 

   MVR AC-1½“ 

MVR AC-2“ 

a 
 

MVR/PR AC-1“ 

MVR/PR AC-1½“ 

MVR/PR AC-2“ 

   s regulátorem tlaku 
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1. Všeobecné informace 
 

Vycházíme z toho, že se v problematice zavlažování vyznáte. Proto je tento návod stručný 

a obsahuje pouze ty informace, které jsou nezbytné k obsluze ventilů.    

Záruka může být uplatněna pouze tehdy, jestliže byly při užívání produktu dodrženy 

pokyny uvedené v tomto návodě a pokud se závada projevila v záruční době. 

 

1.1 Účel použití 

 

Ventil je používám pro řízenou regulaci průtoku mezi zdrojem vody a postřikovačem.  

 

Maximální teplota vody:  40
o
C. 

Maximální okolní teplota: 60
o
C 

 

 1.2  Záruční informace 

 

Regnerbau Calw GmbH se svým zákazníkům zaručuje, že každý nový výrobek je 

bez materiálových vad a závad vzniklých zpracováním, a to za předpokladu, že se 

daný produkt používá pro účely zavlažování v souladu s technickými údaji 

doporučenými výrobcem níže. Záruka se nevztahuje ke škodám způsobeným vyšší 

mocí (bouřky, záplavy atd.).  

Společnost Regnerbau Calw GmbH opraví nebo vymění dle vlastního uvážení v 

záruční době všechny vadné části, avšak ručí pouze za výměnu nebo opravu 

defektních komponentů. Veškeré ostatní nároky jsou vyloučeny.  
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V případě závady prosím vraťte vadnou součástku vašemu místnímu dodavateli nebo 

kontaktujte oddělení služeb zákazníkům na adrese: Regnerbau Calw GmbH, 

Industriestrasse 19-29, D-75382 Althengstett, Germany. 

Tato záruka nepokrývá závady vzniklé na ventilech, které jsou používány a/nebo 

instalovány a/nebo upraveny v rozporu s technickými údaji nebo 

provozním/instalačním návodem společnosti Regnerbau Calw GmbH. 

Regnerbau Calw GmbH se zříká veškeré odpovědnosti za přímé i nepřímé nebo 

následné škody vzniklé v souvislosti s použitím ventilů, včetně škod na 

rostlinném materiálu, nákladů na výměnu technologie a služeb vzniklých během 

poruchy nebo kvůli nefunkčním ventilům, dále veškerých škod na jiném 

majetku, zranění obsluhy zapřičiněné nedbalostí nebo z jiných důvodů.  

 

Všechny vyplývající záruky, včetně záruk obvyklé kvality a účelnosti zboží, jsou 

omezeny na zákonem stanovenou záruční dobou.  

 

2. Bezpečnostní pokyny 
 

Tento provozní a bezpečnostní manuál obsahuje základní pokyny pro montáž, obsluhu, 

údržbu a opravu ventilů. Je proto bezpodmínečně nutné, aby technik provádějící instalaci a 

kvalifikovaná obsluhující osoba prostudovali manuál ještě před započetím montáže a 

uvedením ventilů do provozu. 

 

Dodržujte prosím nejen všeobecné bezpečnostní pokyny, popsané v této kapitole, ale i 

všechna ostatní bezpečnostní upozornění uvedená v dalších kapitolách.  

 

2.1.  Symboly používané v tomto manuálu 

 

Bezpečnostní pokyny, jejichž neuposlechnutí může vést k ohrožení lidského 

zdraví, jsou označeny obecným symbolem pro nebezpečí: 

 

 

                                                                            

 

Na pokyny, jejichž neuposlechnutí může přinést poškození ventilu nebo jeho 

funkcí, upozorňuje symbol varování:  

 

 

 

 

WARNING 
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2.2. Nebezpečí v případě nedodržení bezpečnostních pokynů 

 

Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k závažným zraněním, poškození 

životního prostředí a/nebo ventilu. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést 

k zániku veškerých nároků na náhradu škody.   

 

 

 

3. Popis / Provozní data 

 
Doporučený provozní tlak: 4 až 8 bar 

 

Povolený provozní tlak::  10 bar 

 
Statický tlak ve ventilu nesmí přesáhnout  12,5 bar. 

 
 

 

 

 Provozní tlak:    max 10 bar 

 

Spojení:     “G1”, “G1 ½”, “G2” 

 

Kapalina:     voda 

 

Pokles tlaku:    viz specifikační list (strana 5) 

 

Teplota kapaliny:    max 40 °C 

 

Okolní teplota:    max 60 °C                                                        

 

Ovládací napětí:    24V AC / 50 Hz 

 

Zapínací proud:    0,28 A 

 

Přídržný proud:    0,14 A 

 

 

Ventily   

s regulátorem tlaku: výstupní tlak je nastavitelný od 3 bar až do výše vstupního tlaku 

    

 

 

 

 

 

 

 

WARNING 
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MVR AC 1" elektromagnetický ventil
VMF5 50305 (bez regulátoru tlaku)
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MVR AC 1½" elektromagnetický ventil
VMH5 50306 (bez regulátoru tlaku)
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4. Montáž 

 
 Před instalací ventilů je potřeba řádně propláchnout trubky, aby 

byly úplně čisté.    

 Pro utěsnění závitu použijte konopí nebo jiné běžné těsnící prostředky. 

 Dodržujte směr toku:  je určen šipkou na těle ventilu. 

 Ventil může být v libovolné pozici. Plný výkon je nicméně možný pouze v pozici 

horizontální.  

 Ohyb trubky je vhodný kvůli kompenzaci pohybů potrubí (viz Nákres 1).  

 

Nákres 1 

 

 Mezi cívkou a kontrolním kabelem musí být vodotěsné spojení (např. konektorem 

DBY) 

 

WARNING 
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4.1 Montážní rozměry 

 

 

 

Velikost A B C D E F 

1” R1” 126 108 67  20,5 

1½” R1½” 137 128 88 63,3 28,5 

2” R2” 146 158,5 109  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uvedení do provozu / příprava na zimu 
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5.1 Uvedení do provozu 

 

a) Prověřte funkci elektrického zapojení: 

Před spuštěním musí být cívka aktivována řídící jednotkou. Aktivace je ohlášená 

akustickým “cvaknutím” v cívce („cvaknutí“ vzniká tahem na jádro cívky).  

 

b) Ujistěte se, že šroub manuálního ovládání je na AUTO (otáčejte jím proti směru 

hodinových ručiček až na doraz, ne však násilím!). 

V této poloze je zaručeno, že se ventil zavře proti proudu vody v případě, že je odpojen od 

zdroje energie (viz Nákres 2).  

 

c) Pomalu otevírejte přívod vody, dokud nevznikne provozní tlak. Je možné, že se ventil 

krátce otevře a po 30 sekundách zase samostatně zavře.  

 

d) Když je puštěn přívod vody a je dosaženo maximálního provozního tlaku, zkontrolujte 

všechna těsnění a spoje.  

 

e) Prověřte správné funkce ventilu: 

Otevřete ventil pomocí šroubku manuálního ovládání tak, že jím otočíte do polohy  

mezi OFF a AUTO. Dále otočte šroubem regulace tlaku nadoraz doleva (+) (viz 

Nákres 2). 

Požadované snížení tlaku na ventilech s tlakovou regulací (MVR/PR) může být 

dosaženo otáčením šroubu regulace tlaku nadoraz doprava (-). Nyní je nastaven 

minimální výtlačný tlak na zhruba 3 bar. Otočíme-li šroubem regulace tlaku jedenkrát 

doleva (+), zvedne se minimální tlak o 1 bar. 

 

Nákres 2 
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f) Zavřete ventil pomocí šroubu manuálního ovládání.  

Ventil se musí uzavřít do 30 sekund. 

V případě, že se ventil nezavře nebo se zavírá jen velmi pomalu, otáčejte ovládacím 

šroubem zdvihu membrány doprava, dokud nedosáhnete požadované funkce.  

 

g) Opakujte kroky e) a f) tolikrát, dokud není nastavena správná funkce ventilu.  

 

h) Překontrolujte správnou funkci ventilu tím, že jej elektronicky zaktivujete řídící 

jednotkou.  

 

 

5.2  Příprava na zimu 

 

a) Vysušení 

 Vysušte přívodní vedení. 

 Otevřete odvodňovací ventil a nechte ho otevřený po celou dobu mrazů. 

 Několikrát elektronicky aktivujte elektromagnet. 

Vyfoukání 

 Elektromagnetické ventily musí být profoukány vzduchem, než přijde mráz.  

     Zapojte vzduchový kompresor do přívodního vedení. Aktivujte ventil a 

nechte ho otevřený, dokud z něj nevychází pouze suchý vzduch (bez příměsi 

vody).  

 
 

 
Nákres 3 
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6. Údržba 

 
 Jednou ročně vyšroubujte čistící jehlu a očistěte ji (viz Nákres 3). 

 

 Vymontujte cívku, zkontrolujte, není-li znečištěná. V případě znečištění ji vyčistěte (viz 

Nákres 3). 

 

7. Poruchy a jejich odstraňování (Obr. 4) 

 
7.1 Poruchy 

 

Problém Příčina Odstranění 

Ventil se otvírá a zavírá pouze 

manuálně, nikoliv elektrickým 

signálem  

Plunžr (jádro) zůstává 

přilepený na cívce 

Odmontujte cívku a vyčistěte 

ji 

V přívodním vedení 

není žádné nebo jen 

malé napětí  

Zabezpečte přívodní napětí  

24 VAC  

Porucha cívky Změřte odpor cívky (měl by 

být asi 30 Ohm). Je-li 

potřeba, vyměňte ji 

Přepouštěcí kanálek 

je zanesený 

Vyčistěte ho 

Šroub manuálního 

ovládání je v poloze 

OFF 

Otáčejte šroubem proti směru 

hodinových ručiček dokud se 

nezastaví v pozici AUTO 

Ventil se neotvírá ani 

manuálně 

Přepouštěcí kanálek 

je zanesený 

Sundejte kryt ventilu a 

vyčistěte komory  

V přívodním potrubí 

není žádný nebo jen 

malý tlak 

Zabezpečte řádný tlak vody 

Ventil se nezavírá Sedlo jádra (plunžru) 

je znečistěné  

Vyčistěte sedlo  

Znečištění mezi  

ventilovým sedlem a 

jeho těsnící plochou 

Sundejte kryt ventilu a 

propláchněte vnitřek 

Vadná membrána Sundejte kryt ventilu a 

vyměňte membránu 

Velká tlaková ztráta Zavřete na doraz ovládací 

šroub ( viz 5.1 e) 

Filtr je znečištěný Sundejte kryt ventilu a 

vyčistěte filtr 

Malý výtlačný tlak Kamínky a jiné 

nečistoty zabraňují 

toku vody 

Sundejte kryt ventilu, 

vyčistěte a propláchněte 

ventil 

Šroub regulace tlaku 

je v pozici min  

(-) 

Otáčejte šroubem regulace 

tlaku proti směru hodinových 

ručiček do (+) pozice 
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Nákres 4  

 

 

7.2  Vyjmutí / vložení šroubu manuálního ovládání a regulace tlaku (viz Obrázek 1) 

 

 

Před započetím práce se ujistěte, že ve ventilu není žádný tlak.  

 

 

 

 

Vyjmutí 

- sundejte ochranný kryt s nápisy Auto, ON, OFF 

- vyšroubujte šrouby manuálního ovládání a regulace tlaku nástrčkovým klíčem  
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 Obrázek 1 

Vložení 

 Nastavte šrouby manuálního ovládání nebo regulace tlaku do pozic Auto nebo 

min. (-) (otáčejte doleva až na doraz)  

 Vložte šroub regulace tlaku nebo manuálního ovládání do otvoru  a zašroubujte 

pomocí klíče  

 Přitlačte na regulační jednotku ochranný kryt 

 Nastavte šroub manuálního ovládání nebo regulace tlaku do požadovaných pozic 

 

7.3 Vyjmutí / vložení řídící jednotky (viz Obrázek 2) 

 

Vyjmutí 

 Vyšroubujte cívku 

 Odšroubujte čtyři šestihranné šrouby SW8 krytu pomocí nástrčkového klíče 

(imbus) SW8 a sejměte kryt 

 Odšroubujte šestihranný šroub pomocí nástrčkového klíče SW4 a vyjměte řídící 

člen 

 

 Obrázek 2 
 

Vložení 

řídící člen 
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 Vložte řídící člen do vodícího kanálku víka 

 Utáhněte šestihranný šroub pomocí nástrčkového klíče SW4 

 Nasaďte kryt na tělo ventilu a utáhněte ho do kříže čtyřmi šestihrannými šrouby 

 Zašroubujte cívku  

 Nastavte šroub manuálního otevírání a/nebo šroub regulace tlaku do požadované 

pozice 

 

 

7.4 Vyjmutí /vložení membrány (viz obr. 3) 

 

 Vyjmutí 

 Vyšroubujte cívku 

 Odšroubujte čtyři šestihranné šrouby SW8 krytu pomocí nástrčkového klíče a kryt 

sejměte 

 Vyjměte pružinu 

 Vyjměte membránu 

 

           
 

Obrázek 3 

 

 

 

 

Vložení 

 Dbejte na to, aby všechny části byly čisté 

 Vložte membránu do těla ventilu, nezapomeňte vložit pružinu 

 Nasaďte kryt na tělo ventilu a utáhněte do kříže čtyřmi šestihrannými šrouby 

 Zašroubujte cívku 

 Nastavte šroub manuálního ovládání a/nebo šroub regulace tlaku do požadované 

pozice 

 

 

 
 

Vyhrazujeme si právo i bez zvláštního upozornění provádět změny podle aktuálního stavu vývoje techniky.  

 

pružina 

membrána 


